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Experiência
profissional

Advogado desde 1990, atuando predominantemente nas áreas dos Direitos Societário, Civil,
Tributário e Constitucional, tanto contencioso quanto consultivo, bem como em "Legal
Compliance". Larga experiência em estruturação de planejamento societário e tributário
complexos, e excelente conhecimento de estratégia contenciosa. Amplo conhecimento e
experiência em estruturação de operações internacionais. Grande experiência em aplicação e
coordenação de padrões de conduta e código de ética em ambiente corporativo.
2014 até hoje – responsável pela consultoria no Bichara - Advogados (Rio de Janeiro,
São Paulo e Belo Horizonte), com foco em consultoria civil, societária e tributária em
geral e assessoria contratual a prestadores de serviços da indústria de óleo e gás.
Assessoria a grandes empresas em “compliance” e lei anticorrupção.
2012 (outubro) até 2014 (janeiro) – sócio fundador de LCCF Advogados (São Paulo, Rio
de Janeiro e Brasília) com foco nas áreas tributário, societária, mercado de capitais e
agrobusiness. Principais atividades: (a) negociação e elaboração de contratos (compra,
venda, participação societária e acordos de acionistas); (b) elaboração de auditoria
jurídica; (c) estruturação de operações financeiras e de marcado de capitais; e
(d) planejamento tributário.
2010 (dezembro) até 2012 (outubro) – Diretor jurídico da Divisão América Latina da
Transocean Brasil Ltda., empresa de capital aberto (sede em Genebra, Suíça) do setor
de perfuração de poço de petróleo offshore, presente em mais de 40 países, com mais
de 50.000 funcionários. Principais atividades: (i) negociar e redigir contratos de
perfuração com clientes; (ii) negociar e concluir contratos de prestação de serviço e de
fornecimento de bens, celebrados com fornecedores; (iii) resolver questões e
acompanhar inquéritos na Capitania dos Portos envolvendo as plataformas de
perfuração da empresa; (iv) negociação e elaboração de contratos de reparo de
embarcações, celebrados com estaleiros, e contratos de seguro; (v) gerenciamento do
contencioso cível e trabalhista, e assessoria ao departamento de recursos humanos; (vi)
elaboração de todos os atos societários das controladas no Brasil; (vi) responsável, na
Divisão América Latina, pelo programa de "Legal Compliance & Ethics", treinando
funcionários, bem como investigação de denúncias de abusos feitas no canal "0800",
garantindo o respeito às normas pela empresa.
Adicionalmente às tarefas do cotidiano, coordenei a equipe de defesa no incidente de
vazamento de óleo no Campo de Frade, explorado pela Chevron, ocorrido em
novembro de 2011, que resultou em diversas ações judiciais penais e indenizatórias,
relacionadas ao meio-ambiente.

2010 (jan. a dez.) – sócio de Daudt, Castro e Gallotti Olinto Advogados (Rio de Janeiro
e São Paulo), responsável pela área societária do escritório.
1998 até 2010 – sócio de Pinheiro Guimarães Advogados (Rio de Janeiro e São Paulo),
responsável pela área tributária do escritório, tanto consultivo quanto contencioso.
Adicionalmente, atuei em (i) Mercado de Capitais (emissão de valores mobiliários,
aquisição do controle de empresas abertas, registro de empresa de capital aberto, criação
de fundos de investimento, etc.); (ii) Societário (aquisição e venda de empresas,
negociação de acordo de acionistas, revisão de estatuto social, reestruturação societária,
resposta a consultas diversas, tanto de empresas de capital aberto quanto de capital
fechado); (iii) Tributário (Imposto de Renda, IOF, CPMF, contribuições sociais, ICMS e
ISS, tanto na forma de consultoria quanto contenciosa), em especial planejamento
tributário em reestruturações societárias, e planejamento tributário envolvendo
instrumentos financeiros; (iv) Privatizações (setor de telecomunicações, tanto telefonia
fixa comutada quanto móvel celular), (v) Defesa da Concorrência (apresentação de atos
de concentração para análise do sistema brasileiro de concorrência);
(vi) Telecomunicações; e (vii) Agrobusiness (estruturação de valores mobiliários ligados
ao setor, e aquisição de imóvel rural por estrangeiro, inclusive em área de fronteira).
1997 (jan. a jun.) - Cia. Siderúrgica Nacional (Rio de Janeiro – na época), na função de
Advogado sênior encarregado do setor tributário dentro do departamento jurídico da
companhia, tendo também participado ativamente em privatizações (CVRD e terminal
de carvão do Porto de Sepetiba), e no lançamento de valores mobiliários negociados no
mercado internacional (Eurobonds e Promissory Notes).
1994 – 1996 - Advogado em escritório próprio, na sua maioria em causas cíveis e
comerciais - Petrópolis, RJ
1990 – 1993 - Daudt, Andrade e Castro Advogados. (Rio de Janeiro e São Paulo) Advogado contencioso fiscal e societário, tanto judicial (Justiça Estadual e Federal)
quanto administrativa (Conselho de Contribuintes Federal e Conselho de Contribuintes
do Estado do Rio de Janeiro).
Educação

Bacharel em Direito - 1990 - Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ - Rio de
Janeiro, RJ
Mestrado em Tributação Internacional e Comparada (International Tax Program)- 1997/98 –
Harvard Law School, Cambridge, MA.
Mestre em Direito (LLM, Master of Laws) – 2008/09 – University of Michigan - Ann Arbor,
MI
Doutor em Direito (SJD) - 2009 /12 - University of Michigan - Ann Arbor, MI

Idiomas

Fluente em Português e Inglês. Conhecimento de Francês e Espanhol.
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